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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA

ORDEM

1.

2.

3.

MATERIAL

APARELHO
AR
CONDICIONADO, capacidade
refrigeração: 22.000 BTU`S
tensão:110/220 v, tipo: Split
high wall, modelo: teto/piso,
características adicionais 1:
com selo Procel, controle s/fio,
ciclo
reverso,
possui
3
velocidades, cor branca.
Garantia mínima de um ano a
partir da data da entrega, de
cobertura
integral
do
equipamento.
ARMÁRIO
ESCRITÓRIO,
material: aço inoxidável,chapa
de aço 22 quantidade portas: 2
unidades,
quantidade
prateleiras:
5
unidades,
medidas
externas
aproximadamente: largura: 120
cm,
altura:
2,00
m,
características
adicionais:
portas de correr, base com
sapatas
niveladoras,
profundidade:
500
mm,
acabamento
superficial:
escovado, na cor cinza
ARQUIVO
ESCRITÓRIO,
material: chapa de aço 22,
acabamento superficial: pintura
eletrostática,
tratamento
antiferruginoso,
padrão
acabamento:
pintura
lisa,
quantidade gavetas:4 unidades,
cor:
cinza,
características
adicionais:
puxadores/portaetiqueta
cromados,
pasta

QUANT.

10

10

10

V. unit.

V. Total

Marca
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4.

5.

6.

suspensa, medidas externas
aproximadamente: 1,33 m de
altura x 0,46m de largura x 0,71
m de profundidade.
BANQUETA
GIRATORIA:
confeccionada em estrutura
tubular de aço inoxidável com
acabamento polido e base com
5 rodízios giratórios. Possui
assento
e
encosto
confeccionados em p.u. injetado
na cor preta ou cinza. A
elevação
e
proporcionada
através de sistema a gás,
acionado
por
dispositivo
localizado abaixo do assento.
Diâmetro do assento: 300mm
aproximadamente dimensões:
aproximadamente alt. Mínima:
65cm alt. Máxima: 75 cm.
BEBEDOURO
INDUSTRIAL
ELÉTRICO
COM
02
TORNEIRAS,
em
latão
cromado (água gelada e
natural); gabinete em aço
inoxidável, reservatório de água
com capacidade mínima de 50
litros. Classe 1, ipxo (uso
interno), 127v ou 110v altura:
mínima 130 cm, largura mínima:
50 cm e profundidade mínima:
50 cm. Com garantia de 12
meses.
CADEIRA DE ESCRITORIO
GIRATÓRIA
COM
BRAÇOS, cadeira
escritório,
30
material estrutura aço, material
revestimento assento e encosto
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7.

8.

tecido em polipropileno, material
encosto
espuma
injetada,
material assento madeira e
espuma injetada, tipo base
giratória, apoio braço com
braços, cor preta ou cinza,
acabamento
superficial
estrutura capa polipropileno,
dimensões aproximadamente:
assento 46 x 43 cm, dimensões
encosto 42 x 36 cm, altura 46
cm ou mais.
CLIMATIZADOR DE AR - 3
velocidades, funções: ventila,
umidifica, purifica e evaporabotões
das
funções:
umidificação, oscilação modo
(natural e sleep), timer, função
timer
com
8
horas
de
funcionamento, 3 velocidades:
baixa, média, alta. Voltagem:
110v, controle remoto com
alcance de até 6 metros- porta
controle remoto e porta cordão
elétrico no corpo do aparelho tanque
de
água
com
capacidade de 4,5 litros ou mais
com indicação de mínimo e
máximo -cordão elétrico de
1,3m -com alça e quatro
rodinhas para transporte dimensões aproximadamente:
altura 70cm; largura 27,5cm;
comprimento 39cm.
COMPUTADOR COMPLETO,
com monitor de 19,5 polegadas
ou
superior,
led,
slim,
processador Intel core tm i3, 4
gb de memória sdram ddr3 dual
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9.

channel a 1333 mhz, unidade
de disco rígido sata 500gb, 2
portas frontais usb 3.0 externas,
2 portas traseira usb 2.0, rj-45,
hdmi, gravador de dvd, saída 15
para fome ouvido, microfone
embutido/entrada, saída no
painel traseiro, teclado com
entrada usb, mouse optico com
entrada usb,caixa de som,
sistema operacional windows 10
professional
64 bits(versão
original) ou produto similar.
Manual de usuário, todos os
cabos
necessários
para
funcionamento da máquina,
certificado de garantia de 12
meses.
Acompanha
CPU,
teclado, mouse.
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL Descrição:
impressora/copiadora/scanner
tecnologia, toner preto para
imprimir tons de cinza e
monocromático. Tipos de papel:
a4
e
outros
formatos.
Velocidade de impressão em
preto aproximadamente (iso,
a4): até 38 ppm (modo normal).
Ciclo de trabalho (mensal, a4):
até 80.000 páginas. Resolução
mínima
de
impressão:
05
600dpicompatibilidade
de
sistema operacional: compatível
com windows 10 (32 e 64 bits) e
Linux. Volume mensal de
páginas recomendado: de 750 a
4000
aproximadamente.
Velocidade do processador:
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10.

1200 mhz. impressão frente e
verso: automático. Rendimento
do cartucho: de toner preto
aproximadamente
9000
páginas. Conectividade: rede
ethernet
10/100/1000base-t
(slot rj45); rede wi-fi (wi-fi 802.3
azes (eee) 802.11b/g/n/2,4/5
ghz) in corporados; 1 usb 2.0 de
alta velocidade; 1 usb host na
parte
traseira.
Memória:
instalada = 256mb; máxima =
256mb. Manuseio de entrada de
papel: bandeja de entrada =
250 folhas aproximadamente.
LAVADORA
DE
ROUPAS
HOSPITALAR CAPACIDADE
50 KG
Lavadora horizontal de uso
hospitalar com capacidade de
50 kg, com barreira sanitária
anti-infecção,
destinada
à
lavagem e enxágue de roupas,
dotada
de
sistema
de
separação de ambientes sendo
um lado limpo/lado sujo,
construído para lavagem de
roupa suja e contaminadas.
Características
mínimas:
Estrutura com cabeceiras lateral
e base, construídas em chapas
de aço SAE 1020 ou em ASTM
A36, revestidas internamente
em aço inoxidável AISI 304 e
externamente
com
pintura
anticorrosiva
epóxi
ou
automotiva; Cesto interno e
externo fabricado em aço inox
AISI
304,
perfurado
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simetricamente
com
furos
aproxima dos de 08 mm sem
rebarbas evitando danos no
tecido; Porta interna e externa
dos cestos fabricados em aço
inox AISI 304, Modelo corrediça
ou basculante, fechaduras com
fechamento rápido e travado; o
cesto
externo
com
trava
eletromagnética
com
(microswitchs) de segurança
que só e permitido a abertura
da porta após o equipamento
estar totalmente parado de
acordo com as normas da
ABNT NR 12; Transmissão
através de polias e correias em
V ou correntes; Alimentação de
energia; 220v ou 110v; Painel
possui comando do lado sujo
com medidor de tempo e
temperatura, contatoras com
rele,
reversor
automático
eletrônico, botão de liga e
desliga, sinalização sonora,
luzes para sinalização de
equipamento em funcionamento
ou
parado,
botão
de
emergência de ambos os lados;
Divisão de barreira fabricado
em chapas de aço inox AISI
304, com visor de comunicação
visual com outro lado de
operação,
evitando
a
contaminação;
Dreno
de
passagem plana de fácil
escoamento
e
fechamento
rápido; Entrada de água na
lateral do equipamento e
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11.

12.

Entrada para bomba na lateral
do equipamento com dosagens
de produtos a pó ou liquido.
MESA ESCRITÓRIO, material
estrutura:
tubo
metálico,
material tampo: aglomerado,
revestimento tampo: laminado
fenólico melamínico, cor tampo:
marfim com bordas em pvc
preta,
padrão
acabamento
estrutura: pintura eletrostática,
quantidade gavetas:3 unidades,
dimensões
aproximadas
largura:1,20 m, profundidade:
0.60 m, altura:0,75 m, cor
estrutura: preta, tipo gavetas:
com
chave,
características
adicionais: base e estrutura
retangular.
NOTEBOOK
COM
PROCESSADOR INTEL CORE
i5 (10º geração) / memória ram
ddr4 - 8 giga (expansível até
16gb)
Notebook
com
processador Intel core i5 (10º
geração) / memória ram ddr4 - 8
giga (expansível até 16gb), SSD
256GB tela 15,6' led hd,
bluetooth, teclado portuguêsbrasil - numérico integrado com
ç, leitor de cartões, webcam,
alto falantes com certificação
dolby áudio, touchpad com
suporte à função multi-toques, 2
conexões usb 3.0, 1 conexão
usb 2.0, , 1 saída hdmi, fonte
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adaptadora: bivolt (100-240v)
padrão br - nbr , wi-fi 802.11 ac,
ethernet giga [10/100/1000],
licença do windows 10.1.
Garantia de 12 meses. Modelo
de Referencia: Acer Aspire 5
A515-54-587L.
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CADEIRA
DIRETOR
GIRATORIA, concha dupla; tipo
executivo, ergonomica; para
ambiente de escritório, com
encosto
e
assento
confeccionados em madeira
multi laminada; com bracos de
polipropileno, revestidos em
encosto de nylon e tela mesh,
na cor preta, estofamento em
espuma
de
densidade
controlada e alta durabilidade;
deve suportar no minimo 120kg,
espaldar
ergonomico,
com
encosto medindo no minimo 42
cm de largura; comprimento: 45
cm; altura ate ochao do
encosto: 83 - 93 cm, e assento
medindo no minimo 49 cm de
largura; ; comprimento do
assento: 46 cm;altura ate o
chao do assento: 33-43 cm,
largura entre os bracos do
assento: 46 cm; comprimento
dos bracos: 31 cm, bracos fixos,
encosto fixo, e regulagem com
alavanca
manual
para
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regulagem de altura do assento
a gas, tubo central em nylon e
aco cromado, base formada por
5 patas, base giratoria com
rodas, base em aco, cromado;
peso aproximado do produto:
7kg, base na cor prata, com
prazo de garantia de no minimo
12 meses, fabricada de acordo
com as normas nr17 e nbr
13962

